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FunSpots
– Tilbud og fordele
FunSpots er et nyt digitalt værktøj, der giver turister inspiration og muligheder for at opleve
mere af regionen. FunSpots er en del af et større digitalt univers kaldet VisitorSpots. Du kan
dele tilbud og fordele for din turismevirksomhed på Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster.
Det digitale univers lanceres i maj 2020.
Fordelene ved brug af FunSpots er:
• Markedsfør dine gode tilbud og fordele
• Tiltræk flere gæster
• Skil dig ud fra mængden
• Bliv synlig i vores digitale markedsføring
• Og meget mere…

Illustrativt eksempel

FunSpots
– Tilbud og fordele
FunSpots henvender sig primært til børnefamilier. I det større univers, som
FunSpots er en del af, vil der løbende blive udbygget med flere målgrupper.
Hvad kræver det at være med?
Vi har tidligere haft succes med rabatter på entré til børnefamilier, udlevering af
merchandise eller andre fordele ved køb af entré – kun kreativiteten sætter
grænser.
Hvad skal der indleveres?
• 1-2 billeder.
• En kort beskrivelse om tilbuddet eller fordelene.
• Kontaktoplysninger.

Illustrativt eksempel

BilletExpressen
– Digitalt billetsalg
Via BilletExpressen har vi nu muligheden for at stille en billetportal til rådighed for alle
aktører, store som små.
Her vil det være muligt at sælge billetter til arrangementer og entrebilletter – du finder
billetportalen her: www.sydkystdanmark.billetexpressen.dk
Fordelene ved brug af billetportalen er:
• Den kan bruges af alle.
• Arrangementerne er synlige via SydkystDanmark og generelt på Billetexpressen.dk
• Nem opsætning og tracking af status på antal tilmeldte.
• Billetindtægter går direkte til aktøren (med et lille gebyr på 6-8 kr. til
billetsystemsudbyderen)

BilletExpressen
– Digitalt billetsalg
Hvad skal der indleveres?
• 1-2 billeder.
• En kort beskrivelse om arrangementet (eller stedet hvis det er
entrebilletter)
• Datoer, varighed, priser & eventuelle links.
• Kontaktoplysninger.

CulturePoint
– Èt kulturfællesskab samlet i en app
og hjemmeside
CulturePoint er et kulturfællesskab hvor man kan finde arrangementer, tilbud, inspiration,
m.v.
• Fællesskabet handler ikke kun om museer, men også om natur, kunst, kultur, historie,
viden, overnatning og alle de gode steder, som der er i området. Det er muligt at lave
særarrangementer og tilbud som kun bliver vist til brugere af CulturePoint.
• CulturePoints målgruppe er: 45+, der rejser uden børn.
Fordelene ved CulturePoint er:
• Muligheden for at blive en del af et fællesskab for kulturinstitutionerne i 6 kommuner –
(Vordingborg, Næstved, Faxe, Stevns, Guldborgsund og Lolland)
• Mange forskellige kulturudbud samlet ét sted.
• Passer ind i den digitale trend for kulturturisten: to-go platform og tematiseret udbud.
• Mulighed for markedsføring på mange niveauer: kulturstedet, arrangementer, tilbud.

CulturePoint
– Èt kulturfællesskab samlet i en
app og hjemmeside
• Hvad skal der indleveres?
• Minimum 2-3 billeder i så høj kvalitet som muligt.
• En lille ”teaser” omkring jer (ca. 20 ord)
• Brødtekst omkring jer.
• Kontaktinformationer, adresse, links til hjemmeside og
åbningstider.
• Evt. links til video.

Profilvisning på SydkystDanmark.dk
- markedsføring af din virksomhed
På www.sydkystdanmark.dk har vi samlet alle seværdigheder, attraktioner,
overnatningssteder, m.m. i destinationen.
Alle virksomheder, store som små, hoteller som oplevelsescentre har mulighed for at være
med.
Fordelene ved en profilvisning på SydkystDanmark er:
• Bliv eksponeret og vist på SydkystDanmark.dk.
• Over 600.000 besøg pr. år på hjemmesiden.
• Dit sted/virksomhed bliver vist på hjemmesiden og i søgninger.
• Ved en profilvisning kan vi markedsføre dit sted/virksomhed mere aktivt på
hjemmesiden.
• Alle oprettede profiler bliver også vist på VisitDenmark.dk.
• Det er gratis markedsføring!

Profilvisning på SydkystDanmark.dk
- markedsføring af din virksomhed

Hvad skal der indleveres?
• 4-7 billeder.
• En unik tekst, der beskriver stedet/begivenheden/turen mm. – skal
indleveres på dansk, tysk og engelsk
• Links til sociale medier.
• Generelle oplysninger som åbningstider mm.
• Kontaktoplysninger – inkl. links til social medier

KultuNaut
- begivenhedskalender
KultuNaut er en elektronisk kulturguide, hvor du kan indtaste dine events, hvorefter de bliver
vist på www.kultunaut.dk og flere andre websites, herunder også SydkystDanmark.dk
Fordele ved at bruge KultuNaut:
• Markedsføring af dit event i KultuNauts elektroniske arrangements oversigt, betyder også
at det kan blive vist på diverse hjemmesider inkl. kommuners, turistsider.
• Du opretter selv arrangementet på deres side, og undgår derfor flere kommunikations led
før det er online.
• Du behøver kun oprette dit arrangement et enkelt sted for at blive vist mange steder.
• Det er gratis at oprette events.

KultuNaut
- begivenhedskalender
Hvad skal der bruges til oprettelse?
I skal selv oprette jeres event på kultunaut.dk. I skal bruges følgende til at blive
oprettet:
• 1 billede
• Tekst om eventet
• Links til hvor man kan finde mere info
• Pris
• Dato
Opret jeres event her:
https://www.sydkystdanmark.dk/ferie/sog-efteroplevelser/begivenhedskalender

Kontakt cs@vism.dk

